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REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

„KWALIFIKACJE NAUCZYCIELA WARUNKIEM SUKCESU 

UCZNIA”   REALIZOWANEGO PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. 

STANISŁAWA STASZICA W SZCZYTNIE W RAMACH AKCJI 

MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ 

 

Numer projektu: 2017-1-PL01-KA101-037965 

Tytuł: ”Kwalifikacje nauczyciela warunkiem sukcesu ucznia” 

Czas realizacji: 02.10.2017 - 01.10.2019 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników oraz zasady 

uczestnictwa  w mobilnościach projektu: Kwalifikacje nauczyciela 

warunkiem sukcesu ucznia”, finansowanego ze środków programu 

„ERASMUS PLUS”.    

2. Projekt przewiduje wyjazd dwóch nauczycieli języka angielskiego do 

Holandii i dwóch nauczycieli języka niemieckiego do Niemiec w celu 

odbycia kursów językowo – metodycznych.  

3. Czas pobytu nauczycieli za granicą wynosi odpowiednio 5 dni (szkolenie w 

Holandii) oraz 7 dni (szkolenie w Niemczech).  

4. Językiem projektu jest język polski, natomiast językiem komunikacji język 

polski oraz język angielski i niemiecki. 

5. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

6. Projekt został przygotowany w celu umożliwienia nauczycielom Zespołu 

Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie doskonalenia kompetencji 
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metodycznych i językowych poprzez szkolenia i doświadczenia w wymiarze 

międzynarodowym. Projekt dotyczy rozwoju umiejętności stosowania 

technologii informacyjno- komunikacyjnych w nauczaniu oraz nowych 

innowacyjnych metod nauczania, co z pewnością wpłynie na dalszy rozwój 

naszych uczniów i jakość kształcenia w naszej szkole. Projekt 

międzynarodowego szkolenia umożliwi uczestnikom wzrost kompetencji 

językowych i międzykulturowych, zwiększy motywację do 

samodoskonalenia zawodowego oraz przyczyni się do podwyższenia 

aspiracji zawodowych i osobistych. Zdobyte doświadczenie i nabyte 

kompetencje zostaną włączone do strategicznego planu rozwoju szkoły, co 

usprawni proces  dydaktyczny i podniesie prestiż szkoły i jej 

konkurencyjności na rynku lokalnym. 

 

§ 2 

Szczegółowa procedura rekrutacji 

 

1. Uczestnikami projektu mogą być osoby zatrudnione w Zespole Szkół nr 1 

im. Stanisława Staszica w Szczytnie, które: 

• mają motywację do podnoszenia kwalifikacji; 

• chcą wdrażać w pracy nabyte w czasie szkolenia umiejętności; 

• deklarują aktywne włączanie się w upowszechnianie efektów szkolenia. 

2. Organizację procesu rekrutacji przeprowadzą koordynatorki projektu. 

3. Rekrutację przeprowadzi powołana trzyosobowa komisja rekrutacyjna 

złożona z dyrektora szkoły i koordynatorek projektu. 

4. Rekrutacja uczestników będzie prowadzona w terminie od 21.11.2017r. do 

30.11.2017r. Termin składania zgłoszeń upływa 30.11.2017 roku. 
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5. Rekrutację właściwą poprzedzą działania informacyjno-promocyjne w 

postaci informacji zamieszczonych w gablocie przy pokoju nauczycielskim, 

ulotek rozłożonych w pokojach nauczycielskich, na stronie internetowej 

szkoły a także podczas spotkania Rady Pedagogicznej (informacja w 

protokole). 

6. Komisja rekrutacyjna wybierze osoby, które w największym stopniu 

spełniają kryteria uczestnictwa: 

 rodzaj nauczanych przedmiotów oraz ich zgodność z założeniami 

wniosku aplikacyjnego, 

 motywacja do udziału w projekcie, 

 koncepcja wykorzystania w pracy z młodzieżą doświadczeń zdobytych 

dzięki udziałowi w projekcie, 

 kolejność zgłoszeń. 

7. Z posiedzenia zostanie sporządzony protokół zawierający datę posiedzenia, 

imiona i nazwiska, podpisy członków komisji, jak również listę nauczycieli 

zakwalifikowanych do wyjazdu oraz listę rezerwową kandydatów, którzy 

spełniają wymogi uczestnictwa w projekcie i będą kwalifikowani w 

przypadku rezygnacji osób z listy uczestników.  

8. Komisja rekrutacyjna poinformuje kandydatów o wynikach naboru  

11.12.2017r. drogą elektroniczną. Lista osób zakwalifikowanych na kurs 

zostanie również wywieszona w gablocie przy pokoju nauczycielskim oraz 

opublikowana na szkolnej stronie internetowej w zakładce ERASMUS +. 
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§ 4 

Warunki uczestnictwa w mobilności 

 

1. Uczestnikiem mobilności zostaje osoba, która została zakwalifikowana do 

uczestnictwa w niej przez komisję rekrutacyjną. 

2. Nauczyciele przystępujący do projektu składają pisemną deklarację 

uczestnictwa w projekcie i wyrażają zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych w związku z działaniami projektowymi. 

3. Przed wyjazdem osoba zakwalifikowana podpisuje umowę (umowa zostaje 

zawarta pomiędzy uczestnikiem mobilności zagranicznej a organizacją 

wysyłającą w ramach programu Erasmus+ Edukacja szkolna akcja 

Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej – załącznik nr 2). Odmowa jej 

podpisania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia  w 

ramach projektu. Umowa zawiera szczegółowe warunki uczestnictwa w 

mobilności. 

4. Nauczyciel ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie po złożeniu 

pisemnego oświadczenia o rezygnacji potwierdzonego własnoręcznym 

podpisem.  

5. W przypadku zakwalifikowania się nauczyciela na wyjazd i jego rezygnacji z 

tego wyjazdu, w wyjeździe uczestniczyć będzie nauczyciel z listy 

rezerwowej, którego kwalifikacje oraz stopień znajomości języka obcego są 

zbliżone do kwalifikacji poziomu językowego uczestnika składającego 

rezygnację. Jeżeli przed podjęciem decyzji o rezygnacji zostały dokonane 

płatności na nazwisko pierwotnie wybranego uczestnika, uczestnik 

rezygnujący z wyjazdu jest zobowiązany ponieść wszelkie koszty finansowe 

powstałe na skutek zmiany nazwiska na bilecie lotniczym czy odwołania 

rezerwacji. 
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6. Rozpoczęcie kolejnego procesu rekrutacji jest możliwe w przypadku 

rezygnacji uczestnika mobilności i braku kandydatów na liście rezerwowej. 

7. Zgodnie z przyznanym dofinansowaniem w mobilnościach udział weźmie 

czterech nauczycieli języków obcych. Każda zakwalifikowana osoba 

zobowiązana jest, w ramach zaplanowanych działań projektowych, do 

wzięcia udziału w: 

 warsztatach dla uczestników projektu nt. doskonalenia umiejętności 

dzielenia się zdobytą wiedzą i doświadczeniem oraz adaptacji w nowym 

miejscu, przeprowadzone przez trenera umiejętności społecznych; 

 szkoleniu z zagrożeń terrorystycznych; 

 spotkaniu, podczas którego zostaną omówione zasady komunikacji 

uczestników mobilności z koordynatorkami projektu, jak również zasady 

bezpiecznego podróżowania. 

Po powrocie uczestnicy mobilności:  

 przeprowadzą spotkanie szkoleniowe dla członków Rady Pedagogicznej, 

podczas którego podzielą się wiedzą i doświadczeniem zdobytym podczas 

mobilności ; 

 zorganizują po jednej lekcji otwartej przeprowadzone za pomocą 

innowacyjnych metod, z użyciem rozwiązań poznanych podczas 

mobilności. W lekcjach otwartych wezmą udział wszyscy nauczyciele 

Zespołu Szkół nr 1 w Szczytnie, którzy będą zainteresowani 

podniesieniem swoich umiejętności zawodowych; 

 wdrożą innowacyjne metody pracy z użyciem poznanych podczas 

mobilności rozwiązań do planów pracy; 

 opracują w formie elektronicznej i papierowej katalog narzędzi i metod 

nauczania zdobytych podczas wyjazdu. 
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§ 5 

Obowiązki uczestników projektu 

 

Uczestnik zobowiązuje się do: 

1. Przestrzegania regulaminu uczestnictwa w projekcie. 

2. Regularnego uczestniczenia we wszystkich spotkaniach organizowanych 

przez koordynatora w celu omówienia postępów realizacji projektu. 

3. Terminowego wykonywania przydzielonych w projekcie zadań. 

4. Tworzenia i opracowywania materiałów niezbędnych do realizacji 

poszczególnych działań przewidzianych w projekcie. 

5. Promowania projektu wśród społeczności szkolnej i lokalnej. 

6. Doskonalenia znajomości języka obcego i warsztatu metodycznego. 

7. Przestrzegania zasad i przepisów organizacji przyjmującej, 

obowiązujących w niej godzin pracy, kodeksu postępowania oraz zasad 

zachowania poufności. 

8. Złożenia po zakończeniu mobilności raportu w określonym formacie wraz 

z wszelką wymaganą dokumentacją w celu rozliczenia poniesionych 

kosztów. 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

 

1. Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego 

regulaminu. 

2. W przypadkach spornych, nieuregulowanych postanowieniami 

niniejszego regulaminu, a dotyczących udziału w projekcie, decyzję 

podejmie komisja złożona z  dyrekcji szkoły i koordynatorek projektu. 
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3. Aktualna treść regulaminu jest dostępna u koordynatorek projektu oraz na 

stronie internetowej szkoły w zakładce Erasmus+. 

 

Załączniki do regulaminu rekrutacji: 

1. załącznik nr 1: wzór Formularza rekrutacyjnego 

2. załącznik nr 2: wzór Umowy  

 

 

 

 

 

 

 


